
   
 
Torr bakom öronen - om hygienprodukter för barn   

   

Solskyddskräm (uppdaterad: 2010-02-15) 
För mycket sol är en allvarlig hälsorisk. Små barn bör helst inte vara i solen, men om det ändå är 
det bör det alltid ha en tröja och solhatt med stort brätte på sig. Även när barnet leker i vattnet. 
Som komplement bör barnet smörjas in med en solskyddskräm på hud som inte täcks av kläderna. 
Använd en kräm med minst medelhög (15 eller högre) solskyddsfaktor. Tänk på att välja ett högre 
skydd om du åker utomlands. 
Smörj in solskyddskrämen innan barnet vistas i solen. Smörj in krämen ofta så att barnet är 
skyddat hela tiden, särskilt efter bad och torkning. 
Undvik solen mitt på dagen. Mellan klockan 11 och 15 är solen som starkast. Låt gärna barnet leka 
i skuggan, men låt aldrig ett spädbarn sova i solen. Solskador märks inte förrän efter flera timmar. 
 
Här nedan kan du se exempel på vad en vanlig solskyddskräm kan innehålla. 

 
Ingredienser:  
(INCI-namn på flaskan)  

Vad ämnet är, vad det gör och hur det verkar:  

Aqua  Vatten som tillsammans med övriga innehållsämnen gör att 
produkten blir en kräm.  

Ethylhexyl Stearate  Ett fettämne som mjukgör huden och hjälper till att hålla de 
solskyddande ämnena utspridda i krämen.  

Titanium Dioxide  Är ett naturligt, mineraliskt UV-filter (se om UV-filter nedan) 
som skyddar mot både UVA- och UVB-ljus.  

Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl 
Triazine 

Ett organiskt (se om UV-filter nedan) UV-filter som skyddar mot 
både UVA- och UVB-ljus. 

C12-15 Alkyl Benzoate  Ett fettämne som mjukgör huden och hjälper till att hålla de 
solskyddande ämnena utspridda i produkten.  

Polyglyceryl-4 Isostearate  Ett ämne som gör att man kan blanda vatten och olja, vilket 
gör krämen stabil och kosmetiskt tilltalande.  

Glycerin  Fuktbindare som gör att huden blir mindre torr. 

Candelilla Cera  Vax som stabiliserar krämen och bidrar till dess konsistens.  

Sodium Chloride  Vanligt koksalt som hjälper till att stabilisera krämen.  

Alumina  Ett naturligt mineral som täcker ytan på ingående UV-
skyddande ämnen. Stabiliserar därigenom produkten.  

Polyhydroxystearic Acid  Ett ämne som hjälper till att hålla UV-filtren finfördelade i 
krämen.  

Methylparaben, Ethylparaben, 
Phenoxyethanol 

Ofta kombinerar man konserveringsmedel för att få ett optimalt 
skydd med så lite konservering som möjligt.  
Parabener finns även i naturen i frukter och bär. 

 
Hur ska din solskyddskräm vara märkt? 
Din solskyddskräm ska vara märkt så att den informerar om skyddet mot solens ultravioletta 
långvågiga (UVA) och kortvågiga (UVB) strålar. UVB-skyddet ska vara som lägst 6 
(solskyddskräm för barn bör dock ha ett betydligt högre skydd) och UVA-skyddet ska var minst 
en tredjedel av UVB-skyddet. De angivna skyddsfaktorerna ska vara säkerställda enligt 
internationella standarder. 
Att din solskyddskräm klarar kraven kan du se på förpackningen. Genom texten ”SPF” (för UVB-
skydd) med efterföljande siffra, t.ex. ”SPF 30” och genom UVA-symbolen som alltså visar att 
produkten ska uppfylla kraven på UVA-skydd. 
 
UV-filter 
Det finns både mineraliska och organiska UV-filter. Mineraliska UV-filter fungerar genom  
att reflektera bort solljuset. De organiska UV-filtrena fungerar genom att ”ta upp” energin  
i solljuset och sedan ”släppa ut” den utanför huden. 


